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PROGRAM 
 

Projekt  „Razvoj inovacijskog sustava na Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci“ 
 

financiran u sklopu IPA programa Europske unije za Hrvatsku 
 

Okrugli stol „Sveučilište i gospodarstvo – odgovor na krizu“ 

 
petak, 25. svibnja 2012., u 10.00 h 

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Velika dvorana 
Slavka Krautzeka 83/a, Rijeka 

 
 

 
VRIJEME DOGAĐANJE GOVORNICI 

 

10:00 Moderator Elvira Marinković Škomrlj 

 

10.05 Uvodna riječ prof. dr. sc. Zdravko Lenac, projektni 

menadžer i pomoćnik Rektora za EU 

projekte i inovacije 

  dr.sc. Rein Ruubel, voditelj tima SIIF 

projekta 

  Stipe Marić, voditelj projekta „Fond 

za ulaganje u znanost i inovacije“, 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

sporta  

10:20 OKRUGLI STOL „Sveučilište i 

gospodarstvo – odgovor na krizu“  

 

 

 Teme izlaganja  

 O inovacijskim kapacitetima Sveučilišta u 

Rijeci 

 

prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor 

Sveučilišta u Rijeci 

 

 O problemima hrvatskih poduzetnika s 

osvrtom na farmaceutsku industriju, 

pozicioniranje na svjetskom tržištu i 

povezanosti sa Sveučilištem 

 

g. Ivo Usmiani, direktor Jadran-

Galenski laboratorija 

  

 

 Može li turizam spašavati posrnulo 

gospodarstvo i prate li ga u razvoju 

sveučilišni projekti? 

 

 

mr. sc. Kristijan Staničić, izvršni 
direktor Jadran d.d. u stečaju i 
potpredsjednik UPUHH-a 
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Uloga tercijarnih djelatnosti u razvoju 

gospodarstva-primjer dobre prakse Grada 

Kastva 

g. Ivica Lukanović, gradonačelnik 

Grada Kastva 

 

 

 

  

O problemima inovatora i vlastitim 

iskustvima s projektom Servus sustav za 

upravljanje domom pomoću govora 

 

 

doc. dr. sc. Miroslav Vrankić 

 

 Okvir za transfer tehnologije: inovator-

sveučilište-gospodarstvo 

g. Boris Golob, direktor Znanstveno-

tehnologijskog parka Sveučilišta u 

Rijeci 

11:30 Pitanja i odgovori 

 

 

11:45 Domjenak 

 

 

   

 
 
 
 

 


